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ZÁPISNICA 
zo 16. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 27. júna 2012 vo veľkej zasadačke 

Mestského  úradu v Krompachoch. 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 16. zasadania 

mestského zastupiteľstva. Predložila návrh, aby priebeh rokovania bolo možné nahrávať. 

S návrhom všetci prítomní súhlasili. Privítala poslancov MsZ,  zástupcov médií a spoločností 

s majetkovou účasťou mesta, zamestnancov mesta, občanov mesta. Mestské zastupiteľstvo 

bolo uznášania schopné, prítomných bolo 9 poslancov MsZ, v miestnosti neboli Ing. Kozlová, 

MUDr. Hojstrič, Samuel Čiasnoha. Z dnešného rokovania sa  ospravedlnili MUDr. Marián 

Hojstrič a Samuel Čiasnoha.  

 Primátorka mesta predložila návrh programu rokovania. Rokovania sa zúčastní 

JUDr. Ondov, a preto sa  niektoré body presunú. Body 15, 16,  18 budú  prerokované pred, 

majetkovými návrhmi. Za bodom Majetkové návrhy sa prerokuje bod č. 17.  Doplnil sa bod  

č. 3 voľba hlasovacej komisie. Za takto predložený návrh programu všetci prítomní poslanci 

súhlasili. 

 

Program rokovania: 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Voľba hlasovacej komisie. 

4. Interpelácia poslancov MsZ. 

5. Kontrola uznesení MsZ v Krompachoch k 27. júnu 2012. 

6. Správa o výsledku hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2011: SKI PLEJSY a.s., CENTRUM s.r.o., EKOVER s.r.o., 

BRANTNER s.r.o.,  PVS a.s., PO WOPAX s.r.o., KROMSAT s.r.o., BHMK s.r.o., 

TERMOKOMPLEX s.r.o., MESTSKÉ LESY s.r.o. 

7. Návrh na vyňatie zo správy – ZUŠ. 

8. Prenájom poľovných pozemkov v poľovnom revíre. 

9. Zber a likvidácia komunálneho odpadu - EKOVER. 

10. Majetkové návrhy. 

11. Návrh Doplnku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Krompachy. 

12. Informácia komisie MsZ na ochranu verejného záujmu. 

13. Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2012 po dohodovacom konaní.  

14. Návrh VZN MsZ v Krompachoch o výške príspevku na režijné náklady školských 

jedální. 

15. Informácia o výsledku následných finančných kontrol. 

16. Návrh plánu činnosti HK na II. polrok 2012 

17. Návrh na ocenenie. 

18. Informácia o zmluvách o nájme nebytových priestorov pre šport, kultúru  

a vzdelávanie. 

19. Návrh rozpočtových opatrení č. 8, 9,14. 
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20. Schválenie použitia rezervného fondu – RO č. 10. 

21. Návrh Doplnku č. 2 k VZN MsZ v Krompachoch č. 7/2011 o poskytovaní sociálnych 

služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. 

22. Informácia o Organizačnom poriadku MsÚ v Krompachoch. 

23. Informácia o vyčlenení parkovacích miest. 

24. Informácia o výsledku kontroly NKÚ. 

25. Rôzne. 

26. Diskusia. 

27. Záver. 

 

 

1. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 

 Primátorka mesta  určila za zapisovateľa Annu Čechovú a za overovateľov zápisnice 

poslancov MsZ Stanislava BARBUŠA a Rudolfa  ČIASNOHU. 

  

 

2. Voľba návrhovej komisie. 
 

 Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie : predseda : Oľga 

DZIMKOVÁ, členovia Ing. Lívia KOZLOVÁ, Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ. 

 Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/A.1  - viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

3. Voľba hlasovacej  komisie. 
 

 Primátorka mesta predložila návrh na zloženie hlasovacej komisie : predseda Igor 

JENDRUCH, členovia Vladislav PROBALA a Ing. Štefan KLEIN. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/A.2  - viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 
 

 Nebola vznesená žiadna interpelácia. 

 

 

5. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 27. 06. 2012. 
 

 Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta, predložil písomnú správu o plnení 

uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 27. júnu 2012, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.1 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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6. Správa o výsledku hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2011. 
 

a) Bytové hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o.  

 Ing. Polnišer, riaditeľ spoločnosti BHMK s.r.o., predložil písomnú správu o výsledku 

hospodárenia spoločnosti BHMK s.r.o., ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia sa zaoberala predloženými správami. 

 Poslanec Puchala – má výhrady k fungovaniu spoločnosti. Spoločnosť nie je 

v dobrom stave, oživovať ju. Mesto by malo konať viac ako konalo. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.8  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

b) SKI Plejsy a.s. Košice.  
 Primátorka mesta predložila písomnú správu  o výsledku hospodárenia spoločnosti 

SKI Plejsy a.s., Košice,  ktorá je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že valné zhromaždenie ani 

dozorná rada ešte nezasadali. Dozorná rada by mala iniciovať zasadanie, sú určité 

nezrovnalosti a stanovisko by sa malo predložiť valnému zhromaždeniu. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/.2  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

c) Centrum s.r.o. Krompachy. 

 Poslanec Ing. Klein, konateľ spoločnosti, predložil písomnú správu o výsledku 

hospodárenia spoločnosti Centrum s.r.o., Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Doplnil, že spoločnosť je  v konkurze, pokračovať v činnosti nebude. 

 Poslanec Puchala – pre mesto konkurz aký bude mať dopad. 

 Poslanec Ing. Klein – sú záväzky voči mestu, ktoré už asi mesto neuvidí. 

 Primátorka mesta – prečo, keď mesto malo majetok v tejto spoločnosti. 

 Poslanec Ing. Klein – majetok bol predaný. Exekútorka rozhodla o predaji a mesto 

svoje pohľadávky neuplatnilo. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.3  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

d) Ekover s.r.o. Spišské Vlachy. 

Primátorka mesta predložila písomnú správu  o výsledku hospodárenia spoločnosti 

Ekover s.r.o. Spišské Vlachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Ospravedlnila konateľa 

spoločnosti, že sa rokovania nezúčastnil zo zdravotných dôvodov. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.4  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

e) Brantner Krompachy s.r.o.. 

 Primátorka mesta predložila písomnú správu  o výsledku hospodárenia spoločnosti 

Brantner Krompachy s.r.o., ktorá je prílohou tejto zápisnice. Ospravedlnila konateľa 

spoločnosti, že sa rokovania nezúčastnil zo zdravotných dôvodov. Doplnila, že valné 

zhromaždenie zasadalo a rozhodlo o zisku. 
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Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.5  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

f) PVS a.s. Poprad. 

 Primátorka mesta predložila písomnú správu  o výsledku hospodárenia spoločnosti 

PVS a.s. Poprad, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že valné zhromaždenie sa konalo, 

spoločnosť dosiahla kladný hospodársky výsledok. Zaplatila vysokú čiastku za bývalú 

východoslovenskú vodohospodársku spoločnosť. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.6  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

g) PO WOPAX s.r.o. Krompachy. 

 Primátorka mesta predložila písomnú správu  o výsledku hospodárenia spoločnosti 

PO WOPAX s.r.o. Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Činnosť spoločnosti je 

minimálna, návrh je odpredať podiel mesta. Valné zhromaždenie sa  konalo, ale neukončilo 

sa. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.23  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

h) Kromsat s.r.o. Krompachy. 

 Primátorka mesta predložila písomnú správu  o výsledku hospodárenia spoločnosti 

Kromsat s.r.o. Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Valné zhromaždenie sa 

uskutočnilo v stanovenom termíne. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.7  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

i) Termokomplex s.r.o. Krompachy. 

 Primátorka mesta predložila písomnú správu  o výsledku hospodárenia spoločnosti 

Termokomplex s.r.o. Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.9  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

 

j) Mestské lesy s.r.o. Krompachy. 

 Primátorka mesta predložila písomnú správu  o výsledku hospodárenia spoločnosti 

Mestské lesy s.r.o. Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Valné zhromaždenie sa 

uskutočnilo v stanovenom termíne. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.10  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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7. Návrh na vyňatie zo správy – ZUŠ. 
 

 Primátorka mesta ústne informovala, že Základná umelecká škola neplatí nájom, ale 

aj nájomca mestu neplatí za ZUŠ nájom. Legislatívne to nie je v poriadku. Priestory sú 

v nájme spoločnosti  Termokomplex s.r.o..  Potrebné je uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve 

s tým, že tieto priestory budú zverené do správy ZUŠ. 

 Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, zatiaľ sa to riešilo na úrovni primátorky 

mesta a riaditeľa spoločnosti  Termokomplex.  

 Poslankyňa Ing. Kozlová – riešiť aj obchodné priestory na prízemí. 

 Primátorka mesta  – spoločné časti budov sa musia podieľať nájomcovia rovnakým 

dielom. Súčasný stav takto nemôže pokračovať ďalej. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – finančná a majetková  komisia MsZ  odporúča schváliť 

návrh. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/F.1  - viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

8. Prenájom poľovných pozemkov v poľovnom revíre. 
 

 Primátorka mesta predložila písomný návrh na prenájom poľovných pozemkov 

v poľovnom revíre, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 JUDr. Ľubomír Ondov, právnik,  okomentoval predložený návrh. Podľa zákona NR 

SR č. 274/ 2009 Z.z.  vlastníci pozemkov sú povinní zabezpečiť  výkon práva poľovníctva. 

Druhá možnosť je poskytnúť do užívania tieto pozemky poľovníckym  združeniam. Na 

svojich zasadaniach určia, komu a za akých podmienok ich dajú do prenájmu na 10 rokov 

a ako ich budú užívať.  Mesto Krompachy je vlastník väčšiny  pozemkov a preto  je povinné 

zvolať zhromaždenie vlastníkov pozemkov, mesto má nadpolovičnú väčšinu. Na zhromaždení 

2/3 väčšina rozhodne  komu ich a za akých podmienok postúpi. Zhromaždenie si zvolí  troch 

zástupcov, ktorí budú podpisovať zmluvy. Rámcová zmluva určí, ako postupovať. 

V návrhu je, aby súčasný stav ostal taký, ako je. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/C.10  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/E.1  - viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 

9. Zber a likvidácia komunálneho odpadu - EKOVER. 
 

 Primátorka mesta predložila písomný návrh na zber a likvidáciu komunálneho 

odpadu, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 JUDr. Ľubomír Ondov, právnik, zasadalo valné zhromaždenie spoločnosti Ekover 

s.r.o. a na základe  skutočnosti je možné priamo zadať zber komunálneho odpadu, ale musia 

sa dodržať  2 podmienky a to, že mesto má  mať  kontrolu nad touto spoločnosťou a druhou 

podmienkou je, že  spoločnosť musí vykonávať činnosť pre daný subjekt len pre obce a mestá 

a to zber komunálneho odpadu. Podľa hlavnej kontrolórky musí byť  100% vlastníctvo mesta 

v tejto spoločnosti.   
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 Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, v emaily pre p. primátorku upozornila na 

niektoré skutočnosti – odvolávať sa na zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, nie na 

z. 523/2003 Z.z.; na to, že mesto je povinné zabezpečiť zber, odvoz, likvidáciu komunálneho 

odpadu v súlade s § 39 zákona o odpadoch; na to, že nakoľko sa jedná o nový subjekt na 

dodanie služby, potrebné postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, potrebné 

dodržať podmienky, najmä tie dve o ktorých sa tu hovorilo. Nehovorí, že mesto musí byť 100 

% vlastníkom, ale upozornila, že je to iné, ak by bola 100 % majetková účasť mesta. 

 JUDr. Ondov – smernica EU to rieši. V zmysle tohto zákona je obec povinná 

a ukladá obci zabezpečiť odvoz TKO. Aký iný dokument by mal byť predložený? 

 Primátorka  mesta – stanovisko z úradu pre verejné obstarávanie je, že túto činnosť 

je možné vykonávať. V prípade kontroly môžeme sa preukázať, že  firma Ekover spĺňa  

podmienky na túto činnosť, preukázať splnenie podmienok. 

 JUDr. Ondov – mesto vie, akú činnosť  spoločnosť vykonáva a vykonáva ju  pre 

mestá a obce. Nezaoberá sa ničím iným. 

 Poslankyňa Ing. Kozlová – situáciu je potrebné vyriešiť. Poslanci neobdŕžali 

stanovisko z Úradu verejného obstarávania. 

 Poslanec Ing. Klein – prerokovalo sa to na valnom zhromaždení spoločnosti 

Brantner? 

 Primátorka mesta – na valnom zhromaždení sa hodnotil rok 2011. Prebehli 

rokovania, poslanci MsZ rozhodnú ako so zberom komunálneho odpadu.  Bude sa robiť 

verejné obstarávanie, alebo pristúpime, aby zber vykonávala fi Ekover. Nastáva viac 

problémov pre nás. 

 JUDr. Ondov – fakt je, že  Ekover  je pripravený na zber aj s pracovníkmi, ktorí 

prejdú do spoločnosti od Brantnera. Firma Brantner končí, Rakúšania  nemajú istotu, či vo 

verejnej súťaži budú úspešní. Nejde len o mesto Krompachy,  výhoda je tá, že pracovníci 

z firmy Brantner  sa prevedú do Ekoveru. Požiadať prostriedky z európskych fondov pre 

spoločnosť Ekover. Perspektíva je výhodnejšia. 

 Poslanec Puchala – je to výhoda, že sa nemusíme zapojiť do elektronickej  aukcie. 

Do budúcna je tu možnosť, že firma bude prosperovať. 

 JUDr. Ondov – výsledkami elektronickej  aukcie sa možno ušetrí, ale môže to byť aj 

likvidačné. 

 Primátorka mesta – zákonný poplatok bude rovnaký, réžia rovnaká, zmena bude len 

v počte zamestnancov. V poslednom čase  sa vytvárajú čierne skládky. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – finančná a majetková  komisia MsZ sa zaoberala 

s predloženým návrhom a  odporúča spoluprácu s firmou Ekover. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/C.12  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

10.  Majetkové návrhy. 
 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomné majetkové návrhy, ktoré sú 

prílohou tejto zápisnice. 

 Ing. Erika Balážová, poverená vedením majetkového oddelenia bližšie uviedla 

jednotlivé návrhy. 

a) kúpa rodinného domu na Starej maši v Krompachoch od Anny Dirdovej, Stará Maša 

18, Krompachy. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková  odporúča jednať 

a dohodnúť na cene 4 000,-- €. 
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 Poslanec Puchala – Rómovia sa vrátia a budú žiadať mesto o pomoc  pri zabezpečení 

bývania. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/C.9  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/H.7  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru v Dome kultúry 

v Krompachoch. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – finančná a majetková komisia MsZ  odporúča 

predložený návrh schváliť. 

 Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/C.8  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/H.6  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

c) predaj bytu č. 1 v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch Jane Horvátovej, 

bytom Maurerova č. 50, Krompachy. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – finančná a majetková komisia MsZ odporúča 

predložený návrh schváliť. 

 Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/C.1  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/H.1  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

d) predaj pozemku na ulici SNP v Krompachoch Ing. Štefanovi Hedvigovi, bytom 

Banská ul. č. 13, Krompachy. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – finančná a majetková komisia MsZ odporúča 

predložený návrh schváliť. 

 Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/C.2  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/H.2  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

e) spôsob predaja časti pozemku na Maurerovej ulici v Krompachoch Pavlovi Voškovi 

s manželkou, bytom Maurerova 16, Krompachy. 

 Primátorka mesta – na predchádzajúcom zasadaní mestského zastupiteľstva bol 

schválený návrh na predaj formou prípad hodný osobitného zreteľa, ale nebol dobre 

zdôvodnený. S majetkom mesta sa musí hospodáriť hospodárne. Po konzultácii 

s prokurátorom a  orgánmi činné v trestnom konaní, rozhodla sa, že uznesenie nepodpíše. Päť  
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€ je veľmi nízka cena, nie sú to pozemky pod zastavaným stavbami. Nemôže dôjsť k predaju 

v takejto hodnote. 

 Poslanec Rudolf Čiasnoha – pán Voško terén upravil na svoje náklady. 

 Primátorka mesta – súhlas mesta nebol daný na úpravu terénu. Znalecké posudky sú 

spracované, finančná a majetková  komisia  konštatovala, že ceny sú nízke. 

 Poslanec Puchala – nájsť kompromis medzi znaleckým posudkom a osobitným 

zreteľom. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová  – finančná a majetková komisia MsZ navrhuje  zvýšenie 

za m
2
. Pozemok pre spoločnosť Atrex je v centre, preto komisia navrhuje cenu 18,-- € a pre 

pána Voška 14,-- €. 

 Hlavná kontrolórka – zvážiť možnosť predaja formou prípadu hodného osobitného 

zreteľa, musí byť jasné, presné zdôvodnenie. Pri prevode priamym predajom nesmie byť  pod 

cenu znaleckého posudku. Každý prevod majetku – predaj, kúpa majetku - je zverejnený na 

internetovej stránke mesta. Môže sa stať, že niekto môže voči takej cene namietať. 

 Pán Pavel Voško, občan mesta –  prejavil záujem o kúpu pozemku. Dom kúpil v roku 

1996. Bola  spísaná dohoda o používaní pozemku  na zriadenie prístupovej cesty. Cesta 

nebola a nie je. Vedľa je trafostanica a cesta k nej vedie okolo domu. Upravil cestu, kosí 

trávu, rozhodol sa, že pozemok odkúpi, preto to mohlo byť ako osobitný zreteľ. Komisia 

majetková a finančná odporúčala a MsZ schválilo osobitný zreteľ, ale uznesenie nebolo 

podpísané. Okrem príjazdovej cesty je aj breh, ktorý sa na nič nevyužíva.  

 Hlavná kontrolórka – prístupovú cestu nie je možné predať. Predmetom predaja nie 

je prístupová cesta, jej využívanie je riešené zmluvou, dohodou. 

 Ing. Balážová – nie je to prístupová cesta, ale vstup do domu. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová- na minulom zasadaní komisie majetkovej a finančnej 

bolo odporúčanie predať formou priameho predaja. 

 Poslanec Ing. Ontko – je prísne stanovený osobitný zreteľ?  Ak by nemal zmluvu na 

užívanie nehnuteľnosti, by sa to mohlo predať osobitným zreteľom? 

 Primátorka mesta  – osobitný zreteľ je  stanovený zákonom. Predaj nebol by možný, 

muselo by sa zriadiť vecné bremeno. 

 Pán Voško – uvádza sa, že je zvýšený záujem o kúpu pozemku. Kto má záujem? 

 Ing. Balážová – berie sa ako lokalita. 

 Primátorka mesta – má výhrady k znaleckému posudku. Pozemok na ul. SNP má 

hodnotu  18,-- €. V cene bola zohľadnená poloha  pozemku pána Voška a je nižšia ako na 

SNP. 

 Poslanec Puchala – znamená to, že keď sa schváli  priamy predaj v zmysle  

znaleckého posudku, primátorka uznesenie podpíše, alebo nie? 

 Primátorka mesta – ak sa schváli predaj v zmysle znaleckého posudku, uznesenie 

podpíše. Dala hlasovať, aby predaj bol v zmysle znaleckého posudku. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli 9, hlasovania sa zdržala 

Ing. Perháčová. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/C.4  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/H.4  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

f) spôsob predaja časti pozemkov na Cintorínskej ulici v Krompachoch spoločnosti 

ATREX s.r.o. Spišská Nová Ves. 

 Poslanec Puchala - navrhol, aby predaj bol v zmysle znaleckého posudku. 
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Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli 9, hlasovania sa zdržala 

Ing. Perháčová. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/C.3  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/H.3  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

g) zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Krompachy, objekt bývalej 

Materskej školy na Trangusovej ulici v Krompachoch. 

 

Poslankyňa Ing. Perháčová – finančná a majetková komisia MsZ  odporúča 

predložený návrh schváliť. 

 Poslanec Ing. Ontko – aké sú náklady mesta. 

 Primátorka mesta – sú náklady na rekonštrukciu. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/C.5  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/H.5  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

 

11. Návrh Doplnku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta  

Krompachy. 
 

 Ing. Erika Balážová, poverená vedením majetkového oddelenia, predložila písomný 

návrh Doplnku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Krompachy, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice.  

 Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

sadzby a to za nebytové priestory stavby vo výške 1,00 € a za pozemky 0,25 € za m
2
 pre 

športové a kultúrne zariadenia.  Je to jej poslanecký návrh. 

 Poslanec Ing. Klein – z návrhu vypadli zdravotnícke zariadenia – objekt Štúrova 6, 

ktorý je v správe Termokomplexu.  

 Ing. Balážová – zdravotnícke zariadenia mali regulované nájomné. Riadia sa 

štandardnými cenami. 

 Primátorka mesta  – rieši sa kultúra a telovýchova. Ostatné priestory sa budú riešiť 

postupne. 

 Poslankyňa Ing. Kozlová – v budúcnosti uvažovať o znížení nájomného 

u zdravotníckych zariadení. 

 Za poslanecký návrh Ing. Perháčovej boli všetci prítomní 10 poslanci MsZ. Návrh 

prešiel. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/C.11  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/H.9  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
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 12. Informácia komisie MsZ na ochranu verejného záujmu. 
 

 Poslanec Igor Jendruch, predseda komisie na ochranu verejného záujmu, predložil 

ústnu informáciu, že všetci poslanci a primátorka mesta odovzdali podklady majetkového 

priznania v stanovenom termíne.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.11  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

13.  Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2012 

 po dohodovacom konaní.  
 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských 

zariadení na rok 2012, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Ing. Perháčová – finančná a majetková komisia MsZ odporúča 

predložený návrh schváliť. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli 9, hlasovania sa zdržala 

Ing. Kozlová. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/C.6  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

14.  Návrh VZN MsZ v Krompachoch o výške príspevku na režijné 

náklady školských jedálni. 
 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil návrh VZN MsZ v Krompachoch o výške 

príspevku na režijné náklady školských jedální, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

 Poslankyňa Ing. Perháčová – finančná a majetková komisia MsZ odporúča 

predložený návrh schváliť. 

 Poslanec Jendruch, predseda komisie MsZ školstva, kultúry, mládeže a športu, 

odporúča predložený návrh schváliť.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/D.1  - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/H.8  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

15.  Informácia o výsledku následných finančných kontrol. 
 

 Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú informáciu o výsledku 

následných finančných kontrol, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Pri prerokovaní výsledkov 

jednotlivých kontrol boli zúčastnení upozornení na niektoré postrehy zistené počas danej 

kontroly. Doplnila, že kontrola v spoločnosti Termokomplex s.r.o., ktorá bola ukončená 

správou, opatrenia už boli predložené. 

 Poslanec Jendruch – ako je to s inventarizáciou streliva. 

 Hlavná kontrolórka - inventarizácia streliva bola vykonavaná samostatne v zmysle 

zákona o strelných zbraniach, do budúcna bude priložená k ročnej inventarizácii majetku 

mesta.  
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Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.12  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie 

kontrolu č. 3). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.13  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie 

kontrolu č. 4). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.14  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie 

kontrolu č. 5). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.15  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie 

kontrolu č. 6). 

 

16.  Návrh plánu činnosti HK na II. polrok 2012. 
 

 Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomný návrh plánu činnosti 

hlavného kontrolóra mesta Krompachy na II. polrok 2012, ktorý je prílohou tejto zápisnice.   

 Poslanec Barbuš, predložil poslanecký návrh doplniť do plánu činnosti  poradie 

dôležitosti kontrol: 

Centrum s.r.o., Ekover, SEZO Spiš,  kontrolovať podiel v zmysle zákona, PO WOPAX s.r.o.. 

V spoločnostiach mesto má podiely, kontroly previesť v zmysle zákona.  

 Poslanec Ing. Klein – spoločnosť Centrum s.r.o. je v likvidácii, rokovať so 

správkyňou konkurznej podstaty. Mesto sa neprihlásilo a neuplatnilo svoje pohľadávky voči 

spoločnosti. 

 Hlavná kontrolórka – pri 100 % majetkovej účasti mesta v spoločnosti nie je 

problém vykonať kontrolu,  ale ak má mesto určitý podiel je to iné; môže kontrolovať len 

v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku. Nebol problém napr. pri kontrole v spoločnosti, kde 

má mesto nehnuteľný majetok – cintorín, nebytové priestory, kontroloval sa tento majetok – 

majú ho vedený samostatne. Ale čo je vklad 20, 30 %? Je potrebné presne nadefinovať 

predmet kontroly, čo sa má kontrolovať.  Kontrolnými orgánmi v spoločnostiach sú dozorné 

rady (obchodný zákonník), ale ako pracujú, alebo ako nepracujú. 

 Poslanec Barbuš – vykonať kontroly v zmysle zákona. 

 Za poslanecký návrh poslanca Barbuša z prítomných 9 poslancov MsZ boli 8, 

hlasovania sa  zdržala Ing. Kozlová. Návrh prešiel. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/C.7  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/G.1  - viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 

17.  Návrh na ocenenie. 
 

           Zástupca primátorky predložil písomný návrh na udelenie „Ceny Košického 

samosprávneho kraja“ Martinovi Neubelerovi, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
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 Poslanec Jendruch, komisia MsZ školstva, kultúry, športu a mládeže odporúča 

predložený návrh schváliť.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.17  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/I.1  - viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 

18.  Informácia o zmluvách o nájme nebytových priestorov pre šport, 

kultúru a vzdelávanie. 
 

 Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o zmluvách o nájme nebytových 

priestorov pre šport, kultúru a vzdelávanie, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že 

mesto nemá zatiaľ uzatvorenú nájomnú zmluvu pre stolnotenisovú herňu, ihrisko futbalového 

klubu, tribúny a šatne, objekt Krytej plavárne. Mali by sa upraviť kompetencie primátorky na 

uzatváranie zmlúv na dobu určitú. 

 Poslanec Puchala – nie na dobu neurčitú? 

 Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, kompetencie primátorky pri nájme 

majetku sú uvedené v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy  

§ 19. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.18  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

19.  Návrh rozpočtových opatrení č. 8, 9,14. 
 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný  návrh rozpočtových opatrení, 

ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

 Ing. Jozef Krak, vedúci ekonomického oddelenia, okomentoval jednotlivé rozpočtové 

opatrenia. 

Rozpočtové opatrenie č. 8 - finančné prostriedky z predaja pozemkov. 
 Poslankyňa Ing. Perháčová – finančná a majetková komisia MsZ odporúča 

predložený návrh schváliť. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/C.13  - viď pripojené pri zápisnici (schváliť). 
 

Rozpočtové opatrenie č. 9 –   finančné prostriedky z FRB na úhradu výmeny okien v DOS. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – finančná a majetková komisia MsZ odporúča 

predložený návrh schváliť. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/C.14  - viď pripojené pri zápisnici (schváliť). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 14 - presun finančných  prostriedkov na opravu komunikácií 

a mostov. 

             Poslanec Jendruch, na Poštovej ulici je potrebné opraviť chodník na obidvoch stranách. 

Je otvorené plynové potrubie. 
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           Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a technických 

služieb,  plynárne boli upozornené na opravu potrubia. 

           Poslankyňa Ing. Perháčová – finančná a majetková komisia MsZ neodporúča opraviť 

chodník na Robotníckej ulici, opraviť ho až po úprave plynárňami. Je to poslanecký návrh. 

 Primátorka mesta – návrh bol zlúčiť  finančné prostriedky do opravy komunikácií na 

Robotníckej ulici až bude cesta opravená po prekládke. Na Robotníckej ulici sa realizuje 

prekládka vodovodu, ktoré sú na súkromných pozemkov. Vodári majú schválený projekt. 

Vodovodné potrubie má prechádzať po chodníku na pravej strane. Od každého domu bude 

prekopávka cez ulicu.  

 Za poslanecký návrh Ing. Perháčovej  z prítomných 9 poslancov boli 7,  proti bol 

Barbuš, hlasovania sa zdržal Jendruch. Návrh prešiel.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/C.16  - viď pripojené pri zápisnici (schváliť). 

 

 

20.  Schválenie použitia rezervného fondu – RO č. 10. 
 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný  návrh  na schválenie použitia 

rezervného fondu – rozpočtové opatrenie č. 10, ktorý je prílohou tejto zápisnice  

 Poslankyňa Ing. Perháčová – finančná a majetková komisia MsZ odporúča 

predložený návrh schváliť. 

 Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/C.15  - viď pripojené pri zápisnici (schváliť). 

 

21.  Návrh Doplnku č. 2 k VZN MsZ v Krompachoch č. 7/2011 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 

služby. 
 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný  návrh  Doplnku č. 2 k VZN MsZ 

v Krompachoch č. 7/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 

sociálne služby, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Doplnil, že dnes bol poslancom MsZ 

predložený pozmeňovací návrh. Bola predložená  jedna písomná pripomienka. 

 Ing. Ján Ivančo, vedúci OSaSV uviedol predložený návrh.  

 Poslankyňa Dzimková – komisia MsZ sociálna, zdravotná a bytová zasadala 

18.6.2012, návrh je dnes iný, ale po telefonickom  rozhovore s členmi komisie s návrhom 

súhlasia. 

 Lívia Susová,  občianka mesta – v návrhu sa hovorí  o zariadeniach, nehovorí sa 

o službe doma. Nie je to správne zvýšiť poplatky tým, ktorí sú v domácnostiach. Citovala 

zákon. Zamyslieť sa a vytvoriť dve kategórie – zariadenia a doma. V iných mestách je čiastka 

oveľa nižšia, a my to chceme ešte zvýšiť. Je prekvapená, že občania mesta sa nezúčastňujú 

zasadaní MsZ.  

 Ing. Ivančo – pripomienka bola vyhodnotená, ale doplnok je predložený v zmysle 

zákona. Týka sa opatrovania  v Krompachoch, tých, ktorí sú opatrovaní v domácnosti. My 

nemáme zariadenie na opatrovanie. 

 Primátorka mesta – DOS sú to nájomné byty, ktoré vlastní mesto. Náklady na 

opravu bytov idú z fondu bývania. Opravovali sa bytové jadrá z fondu bývania. Nepočíta sa to 
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do ekonomických nákladov na opatrovateľskú službu. Opatrovaní prispievajú hodinovou 

sadzbou za opatrovateľskú službu. Prispievajú do fondu opráv bytového domu. Platil zákon, 

ale bol prijatý nový zákon minulý týždeň, náklady sú od 0-100 %.  Mesto bude prispievať vo 

výške 70 %, je rast nákladov. Podielové dane nestúpajú, ale klesajú; príjem mesta 

z podielových daní je na úrovni roku 2006. 

 Ing. Ivančo – skutočná hodinová cena 6,90 €, u nás je to 3,95 €. Mesto vyčkávalo ako 

to dopadne, sú samosprávy, ktoré majú ceny schválené od marca. Bratislava má rozdelené 

podľa úkonov. V roku 2013 sa pripravuje nový zákon. 

 Poslankyňa Dzimková – ak opatrovaní potrebujú prostriedky na úpravu v byte, je 

možné sa obrátiť na Ing. Ontkovú, pracovníčku Obvodného oddelenia sociálnych vecí 

v Krompachoch. 

 Poslanec Puchala – sociálne zabezpečenie v Krompachoch je na lepšej úrovni ako 

v iných mestách a obciach. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.19  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.20  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/D.2  - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/J.1  - viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

22.  Informácia o Organizačnom poriadku MsÚ v Krompachoch. 
 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomnú informáciu o Organizačnom 

poriadku MsÚ v Krompachoch. Primátorka mesta má povinnosť len informovať MsZ 

o zmene organizačného  poriadku. Audit bol vykonaný cez pracovné denné snímky počas 

jedného mesiaca. Oproti predchádzajúce štruktúre je zrušené oddelenie projektovej 

dokumentácie a vzniklo nové oddelenie majetku a regionálneho rozvoja. Zo zamestnancov 

nebol nikto prepustení, ale boli prerozdelení. Ekonomický efekt je, že je mesačné znížené 

o 2...... €. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.21  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

23.  Informácia o vyčlenení parkovacích miest. 
 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomnú informáciu o vyčlenení 

parkovacích miest, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Poslankyňa Ing. Kozlová – aký je poplatok 20,-- € alebo 10,-- €. 

 Prednosta MsÚ – je to zmätočná informácia, v zmysle platného VZN je to 20,-- €. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.16  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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24.  Informácia o výsledku kontroly NKÚ. 
 

 Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o výsledku kontroly NKÚ, ktorá je 

prílohou tejto zápisnice. Kontrola dopadla vcelku dobre. Závady by mali odstrániť poslanci 

MsZ. Jeden z hlavných bodov opatrení, je počet zasadnutí dozorná rada, čo je v rozpore 

s obchodným zákonníkom a zákonom o obecnom zriadení a na 80% táto funkcia sa 

nevykonáva. Ak zasadá dozorná rada je povinná informovať o tom valné zhromaždenie, preto 

žiada, aby bola prizvaná na rokovanie, alebo aby bola informovaná o výsledkoch dozornej 

rady. Odpustilo sa nájomné Mestským lesom, je to v rozpore, malo byť najprv opravené VZN 

a tak odpustené nájomné. 

 Poslanec Puchala – súhlasí s primátorkou, je členom DR v BHMK, ale posledný 

zápis je z roku 2008. Stretnutia sa uskutočnili na jeho žiadosť, záver nevyšiel, len sa 

konštatovalo, neurčili sa pravidlá.  

Primátorka mesta - dozorná rada zasadala, ale nevie kedy, nie sú záznamy. Je to v záujme 

spoločnosti, aby viedla tieto záznamy. 

 Prednosta MsÚ – s valným zhromaždením BHMK sa spolupracovalo, vyšli dobré 

podnety, chýbala efektivita, ekonomika. Vyžiadaný nezávislý audit, ktorý ukázal nedostatky. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.22  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

 

25.  Rôzne. 
 

 Primátorka mesta– oboznámila poslancov MsZ s listom, ktorý obdŕžala od riaditeľa 

BHMK s.r.o. na rezignáciu funkcie. Predložila návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti 

Vladimíra Puchalu. 

 Poslanec Puchala – nie je nadšený touto situáciou, po dlhom rozmýšľaní ponuku 

prijal, ale o tom rozhodne MsZ. Je to záťaž, má predstavu o riadení a mesto bude nápomocné.  

Voči Ing. Polnišerovi nepociťuje neznalosť. Cíti potrebu voči ľuďom, aby sa pohlo dopredu. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli 8, hlasovania sa zdržala Ing. 

Kozlová. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.24  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

Hlasovanie na voľbu konateľa spoločnosti BHMK s.r.o. sa uskutočnilo tajne. 

 Poslanec Jendruch, predseda hlasovacej komisie, predložil výsledky tajného 

hlasovania. Hlasovania sa zúčastnili 8 poslanci MsZ, za boli 7, jeden hlas bol proti. Návrh 

prešiel. Primátorka mesta zablahoželala novému konateľovi spoločnosti BHMK s.r.o. pánovi 

Vladimírovi Puchalovi. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/C.18  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 Poslanec Puchala sa písomne vzdal členstva v Dozornej rade v spoločnosti BHMK 

s.r.o.. Poďakoval sa za dôveru a požiadal pomoc na udržanie a oživenie spoločnosti BHMK 

s.r.o.. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko a Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 16/B.25  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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26.  Diskusia. 
 

 Poslanec Jendruch – na sídlisku JUH, ulica Slovinská 3-4 chýbajú odpadkové koše. 

Vyslovil poďakovanie za prípravu akcie osláv 100. výročia založenia Dychovej hudby 

a Robotníckeho spevokolu v Krompachoch. 

 Primátorka mesta  – koše sú umiestnené. 

 Poslankyňa Ing. Kozlová – starší ľudia sa sťažujú na malé deti, že sa bicyklujú 

v parku. Umiestniť tabule do parku zákazu venčenia psov v parku. 

 Primátorka mesta – bicyklovanie v parku nie je zakázané ani povolené. Možno by sa 

mal chodník vyznačiť čiarou na bicyklovanie. 

 Poslanec Probala – už sa ukončilo asfaltovanie chodníka pred Lorencova 10? 

 Primátorka mesta – niektoré chodníky v meste sú zlé, niektoré sú opravené. 

V najhoršom stave je chodník na Poštovej, Hlavná stred, Maurerova.  

 Poslanec Rudolf Čiasnoha – je nutné osadiť tabule do parku, že je zákaz vodenia 

psov v parku.  Na trhovisko majú trhovníci  zákaz vjazdu motorových vozidiel, ale majú 

prívesný vozík, ktorý je priviazaný o strom. Ako sa to bude riešiť? 

 Primátorka mesta – trhovníci majú povolený vjazd s autom na čas vyloženia tovaru. 

Prívesné vozíky tam nemajú čo robiť. Za prívesný vozík neplatí nič. Ako k tomu príde 

podnikateľ, ktorý platí za nebytové priestory. 

 Prednosta MsÚ – VZN to rieši, je zákaz dlhodobého parkovania. My ponúkame 

najbližšie parkovisko. Je to neefektívne, ako sú k stromom priviazané. Vo VZN je uvedené, 

že má 15 minút na to, aby si na trhovisku vyložil tovar a zaparkoval na vyhradené parkovisko. 

V iných mestách  nie je možné parkovať na trhovisku. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – na zasadania mestského zastupiteľstva sa predkladajú 

rozpočtové opatrenia, alebo úprava rozpočtov pre školy a  školské zariadenia. Školy sú právne 

subjekty a od mesta žiadajú dotácie. Nech sa snažia usporiť, zarobiť. Riaditelia škôl 

nerozmýšľajú ekonomicky. Hľadať spôsoby. Zvážiť nad možnosťou zamestnať vedúce ŠJ na  

Maurerovej a Zemanskej na  polovičné úväzky a aby riadil jeden ekonóm. V budúcnosti môže 

byť, že jeden pavilón na Maurerovej základnej škole bude vyčlenený pre MŠ. Zriadiť malé 

kotolne pre každý pavilón, vypracovať návrh, čo by to ekonomicky prinieslo. V meste 

pribudli Rómovia, MsP by mala robiť kontroly trvalých pobytov. Na Hornádskej ulici deti 

ležia na ceste. Na aktivačných prácach pracovníci nie sú využití  na to, na čo sú prijatí. 

 Primátorka  mesta – bol schválený návrh na zlúčenie škôl a MŠ. Predložila návrh, 

aby MŠ nemali právnu subjektivitu. Návrh neprešiel. Sú to právne subjektivity, mesto do toho 

nevstupuje. Do miezd nemôžeme vstupovať, je na rozhodnutí riaditeľky. Rozhodlo sa, že 

nedostanú všetky finančné prostriedky, ale necháva sa určitá rezerva, ktorá sa rozpustí 

v dohodovacom konaní. V priebehu mesiaca sa rozhodne, čo so ŠJ na Maurerovej ulici, či 

ostane, alebo bude len jedáleň na Zemanskej ulici. Riaditeľka by sa mala zaoberať 

vyučovacím procesom, ale je aj manažérkou. Rómov je v našom meste veľa, pôrodnice 

v Levoči a Gelnici boli zrušené, rodia v Krompachoch a rodné listy si chodia vybavovať na 

matriku. Je pripravená akcia kontroly trvale prihlásených občanov. Podľa médií je 

v Krompachoch 3 500 rómov, čo nie je pravda, je ich okolo 1 500. Média toto číslo uviedli 

z ministerstva vnútra. MsZ nebolo 20.6.2012 z dôvodu, že sa konalo stretnutie, ktoré 

organizovalo ZMOS. Mesto spracovalo materiál návrh na riešenie rómskej problematiky, 

spracovala ho sociálna  komisia pri ZMOSe, aby bol predložený do parlamentu. Aktivačná 

činnosť – zamestnaných je cez 100 pracovníkov, 2 koordinátori, je problém ich udržať 

v celom meste. Ak by neboli zamestnaní, bol by veľký neporiadok v meste.   

 Primátorka mesta – prečítala ďakovný list od žiačky za finančnú pomoc pri ich 

zahraničnej ceste, kde reprezentovali nielen školu, ale aj mesto Krompachy. 
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Naše mesto navštívili rodáci žijúci v Izreali a  odchádzali od nás s dobrým pocitom. Budú 

hľadať sponzorov na opravu židovského cintorína. O pomoc požiadali nášho veľvyslanca 

v Izreali.  

Uskutočnilo sa stretnutie s arcibiskupom Zvolenským a kňazmi, odchádzali s dobrým 

pocitom. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili akcii 100 dychovej hudby a robotníckeho 

spevokolu. Požiadala odovzdať poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastnili nielen tejto akcie, 

ale aj akcií  MDD, Festival tanca. 

 Zástupca primátorky mesta – aká je objektívnosť médií, keď už  15 rokov hovoríme, 

že sa kradnú poklopy a pre 2 týždňami uverejnili v televízii, že v Bratislave chýba 14 

poklopov. 

 Primátorka mesta – žiadala náčelníka MsP, že v zmysle  zákona o odpadoch 

výkupcovi  farebných kovov musí byť predložené,  ako ich nadobudol.  

 Mgr. Alfonz Kaľavský, náčelník MsP,   má byť predložený len občiansky preukaz, 

ale nie ako  to nadobudol. 

 

 

27.  Záver. 
 

Primátorka mesta  sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 16.  zasadaní 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

 

V Krompachoch 27. júna 2012 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

 

 

 

 

 

Mgr. Emil MUĽ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

 prednosta MsÚ                primátorka mesta 

 

 

     O V E R O V A T E L I A :    
    Rudolf    ČIASNOHA,   poslanec MsZ   

    Stanislav BARBUŠ,        poslanec MsZ 


